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REUNIÃO DO COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
Aos nove dias do mês de março de dois mil e quinze, às 14h, na sala Ilhas do CIDEC – SUL
reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE PLANEJAMENTO estando presentes : Adriana Gibbon,
Artur Emílio Alarcon Vaz, Claudio Paz de Lima,Guilherme Lunardi ,Heder Sassone Oliveira,
Humberto Camargo Piccoli, Luciane Schmitt, Luiz Eduardo Maia Nery, Marcelo Vinícius de La
Rocha Domingues, Rosaura Alves da Conceição ,Rudiclai da Costa Silva,Sandra Crippa
Brandão, Silvana Maria Belle Zasso, Sirlei Schirmer, Vinicius Menezes de Oliveira, Viviane
Bauer e Wilson Oliveira Júnior. Participou como convidada Helen Sibelle N.Gonçalves.
Ausentes com justificativa - Antônio Carlos Sampaio Dalbon, Mozart Tavares Martins Filho e
Paulo Renato Thompson Claro. A reunião foi conduzida por Guilherme Lunardi que iniciou
apresentando o cronograma para a elaboração do PDI no qual houve um atraso devido ao
período de férias. Reiniciando as atividades agora em março foi proposta uma metodologia de
trabalhos onde seriam apresentados e debatidos os resultados da pesquisa de opinião; dos
resultados dos seminários internos da auto-avaliação e dos seminários realizados nas
unidades acadêmicas e administrativas; avaliação e revisão do PDI 2011/2014 e a elaboração
do Plano de Ação 2015/2016. A prof.Silvana Zasso solicitou que na elaboração do NOVO PDI
sejam consideradas as metas do Plano Nacional de Educação. Todos concordaram com a
metodologia de trabalho e com a solicitação da profa. Silvana, ficando acordado que, sempre
que necessário, dependendo do assunto a ser abordado, serão convidados a participar da
reunião pessoas que possam contribuir e auxiliar na discussão do ponto em questão e que as
reuniões acontecerão às segundas-feiras com início às treze horas e trinta minutos com
duração máxima de duas horas. A seguir foram apresentados os resultados da pesquisa de
opinião realizada em 2014 onde foram destacados os principais pontos fortes e fracos da
Universidade englobando Campus Sede e fora da sede, além de salientar que os dados da
pesquisa de opinião evidenciaram a baixa participação dos alunos em contraponto ao elevado
número da participação de técnicos e docentes. Foram destacados como pontos fortes da
FURG as questões que envolvem as pessoas e como pontos fracos questões pedagógicas e
de infraestrutura externa. Na apresentação dos resultados de Rio Grande foi percebida a
necessidade de segmentar a estatística em Câmpus Carreiros e Câmpus Saúde pois a
concentração de discentes, e servidores em Rio Grande acabou distorcendo o resultado do
Campus Saúde – este com menor representatividade entre os respondentes. O resultado
apresentado em Rio Grande relacionou como pontos fortes atividades voltadas para a
internacionalização; o bom ambiente de trabalho; a biblioteca; as salas de aula e auditórios e
como pontos que devem melhorar a colaboração de outras unidades e o reconhecimento das
chefias e a segurança do Câmpus. No Campus Santa Vitória do Palmar foram destacados
como pontos fortes o grau de participação da FURG na sociedade; o bom ambiente de
trabalho; as boas salas de aula e auditórios e a segurança do campus e como pontos fracos a
biblioteca; ações que desenvolvam atividades culturais e atendimento à saúde e ser necessário
que os professores promovam o interesse dos alunos. No Campus São Lourenço do Sul foram
destacados como pontos fortes as ações referentes ao meio ambiente; o bom ambiente de
trabalho; a boa atuação dos monitores; o interesse dos alunos pelas aulas; as boas salas de
aula e a segurança do Câmpus. Como pontos que devem melhorar elencaram a biblioteca;
falta de miniauditório, laboratórios;salas de permanência e espaços administrativos. Citaram
como pontos fracos a baixa articulação de ações com o PDI e ações de desenvolvimento de
atividades culturais e atendimento à saúde. No Campus Santo Antônio da Patrulha foram
colocados como pontos fortes o grau de participação da FURG na sociedade; atividades
voltadas para a internacionalização; alunos interessados e pontuais; boas salas de
aula,laboratórios e auditórios e a segurança do Câmpus. Como pontos fracos surgiu a
necessidade de que os professores tornem as aulas mais atraentes,além de melhorar a relação
entre teoria e prática; a biblioteca, quanto ao serviço de xerox, impressão, número de
exemplares e espaço físico; mencionam que ações de meio ambiente devam estar mais
presentes, assim como ações de desenvolvimento de atividades culturais e atendimento á
saúde; integração dos servidores e discussão dos assuntos levados aos conselhos superiores.
Nada mais havendo a tratar nesta reunião o encontro foi encerrado as quinze horas e quarenta
minutos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rosaura Alves da Conceição
que atuei como secretária e por Guilherme Lunardi que coordenou a reunião.
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